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Fælles arbejdsdag. Koncert
foredrag. Generalforsamling.
Fodboldskole.
AKTUELT

Elisabeth siger farvel.
Fodboldårgang 4½-6 år er i
gang. Menighedsrådsprofil.

Foto: Nikolai Østergård

AKTIVITETER

Så er alle idrætsaktiviteter i
gang igen.
DET HISTORISKE HJØRNE

De gode folk i Tobæk Mølle.
Brandvæsen og sprøjtehuse.
SPONSORHJØRNET

Så er årets sponsorcheck fra
OK kommet.
PRAKTISK INFORMATION
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Fra ordbogen:
sommer substantiv, -en, somre, somrene
Den varmeste og lyseste årstid, som kommer
efter foråret og før efteråret.
Vi træder ind i sommermånederne med håbet
om varme, grønne trætoppe, blomstrende
bede, sommerdage med familien.
Håbet har aldrig været større – genåbnin
gen af Danmark står lige foran os.
I dag er 1,1 mio færdigvaccinerede i
Danmark.
I Favrskov Kommune er 19 % færdigvacci
nerede – så der er et stykke vej igen.
Derfor har foreningerne heller ikke set
det muligt at fejre grundlovsdag i år – samle
hundredvis af mennesker til løb, leg og
fællessang.
Men skænk alligevel demokratiet og
fællesskabet en tanke d. 5. juni. Det er fælles
skabet, der har båret os så godt gennem de
seneste 15 måneders restriktioner, afsavn og
utryghed.
Det er godt at vide, vi snart kan ses fuld
stændig som vi plejer – men der går nogle
måneder endnu.
Lad os hjælpe hinanden med at alle
kommer helt igennem.
Pas på dig – pas på os – pas på hinanden!
God HØST

HER FINDER DU

Bladets støtter og andre
kontaktoplysninger

tlf. 30 25 78 64

HØST KAN OGSÅ LÆSES I FARVER
8370.dk Klik på Links | HØST bladet.
www.hadstenstorpastorat.dk/kirkeblade/
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Byforeningen for Ødum og Omegn inviterer beboerne i Ødum og omegn til

FÆLLES ARBEJDSDAG
DEN 6. JUNI 2021 FRA KL. 10.
Vi har brug for din hjælp til
små opgaver i og rundt om
forsamlingshuset. Det kan for
eksempel være at fjerne mos
fra plænen, lægge nyt barkflis
på foran hækken ud mod
vejen, rydde i garage og skur.
Vi har brug for hjælp, og
det kan være fra både lille
som stor.
Al tid er brugbar, så hvis du
kan hjælpe en time eller to
så er det super, man behøver
ikke være der hele dagen.
Nogen vil være i forsam
lingshuset frem til kl.16-17

stykker, så huset er åbent
”hele” dagen.
Vi har kaffe på kanden,
saftevand, og vi giver en lille
bid at spise, til dem som hjæl
per, som tak for hjælpen.
Vi vil gerne ønske jer et
rigtig godt forår, og vi glæder
os over at samfundet åbner
mere og mere op.
Vi håber, at vi kan sætte
nogle af de nye initiativer
i værk, vi har planlagt til
efteråret.
Bestyrelsen
Byforeningen for Ødum og Omegn

GUDSTJENESTER

Juni		
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 6.
1. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 Kadet (MK)		
Søndag d. 13.
2. søndag efter trinitatis		
kl. 9.30 AMKH
Søndag d. 20.
3. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 MK		
Søndag d. 27.
4. søndag efter trinitatis		
kl. 11.00 MK
Juli		
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 4.
5. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 LTM		
Søndag d. 11.
6. søndag efter trinitatis			
Søndag d. 18.
7. søndag efter trinitatis			
Søndag d. 25.
8. søndag efter trinitatis			
August		
Ødum
Hadbjerg
Søndag d. 1.
9. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 MK		
Søndag d. 8.
10. søndag efter trinitatis		
kl. 9.30 MK
kl. 9.30 MK
Lørdag d. 14.
Konfirmation
kl. 10.30 MK
				
kl. 11.30 MK
Søndag d. 15.
Konfirmation		
kl. 10.00 MK
kl. 9.30 MK
Lørdag d. 21.
Konfirmation
kl. 10.30 MK
				
kl. 11.30 MK
Søndag d. 22.
12. søndag efter trinitatis
kl. 11.00 MK		
Søndag d. 29.
13. søndag efter trinitatis
kl. 9.30 AMKH

Foto: Lukas fra Pexels

Andre kirke

kl. 9.30 Skjød MK
kl. 9.30 Lyngå MK
Andre kirke
kl. 11.00 Sct. Pauls MHT
kl. 11.00 Sct. Pauls LTM
kl. 11.00 Sct. Pauls AMKH
Andre kirke
kl. 11.00 Voldum MK

Gudstjenester

Gudstjenesterne i de enkelte
kirker kan også ses på sogn.dk,
www.hadstenstorpastorat.dk,
eller ved hjælp af appen
”Kirkekalenderen”.
Eller snup et eksemplar
af ”KiRKEN – kirkebladet for
kirkerne i og omkring Hadsten”,
som ligger i våbenhuset.

Præster
MK

Mette Krabbe

LTM

Lise Thorbøll Melchiorsen

AMKH Anne Martiny Kaas-Hansen
MHT Marie Hedegaard Thomsen
RH

René Høeg

AB

Anders Bonde

VR

Valdemar Ringmose
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Istedløen – fra krigsmonument til fredssymbol
Foredragskoncert med ARS NOVA Copenhagen
Ødum Kirke onsdag d. 9. juni kl. 20.00

Det er gratis at være med
På grund af coronatestriktionerne er der
desværre et begrænset antal pladser.
Sådan får du billet
Gå ind på vores hjemmeside
www.hadstenstorpastorat.dk/tilmelding/
og bestil din billet. Du kan også ringe til
Kirkekontoret, tlf. 86 98 04 25.

Jørgen Carlsen

Søren Kinch Hansen

Denne koncert hedder Istedløven og er en
foredragskoncert i anledning af 100-året
for Genforeningen i 1920. Levende sat
i scene af højskolesangbogens grand
old man, Jørgen Carlsen, med musik
fremført af ARS NOVA Copenhagen.
Nu, 100 år efter Genforeningen, handler
jubilæet nok så meget om det, der samler
mennesker hen over grænsen, som om
det, der dengang skilte, og de kulturelle
bånd mellem Danmark og Tyskland har
altid været tætte – selv når de storpolitiske

ARS NOVA Copenhagen

omstændigheder gjorde opretholdelsen af
private og professionelle kontakter vanskelig.
Ingen steder har dette været tydeligere
end i musikken, og det er, hvad vi med
denne ’foredragskoncert’ ønsker at markere.
Musikalsk følger vi to spor: Vokalgruppen
ARS NOVA Copenhagen under ledelse
af Søren Kinch Hansen giver smagsprø
ver på korsange af nogle af de danske og
tyske komponister, som især op igennem
1800-tallet tog del i udvekslingen hen over
grænsen. Og udviklingen i forholdet mellem
Danmark og Tyskland igennem tiden afdæk
kes med et udvalg af højskolesange, som på

Foto: Nikolai Østergård

skift synges af ARS NOVA Copenhagen i fler
stemmige arrangementer og som fællessang.
Historien, som binder det hele sammen,
fortælles af tidligere højskoleforstander og
nuværende formand for højskolesangbogsud
valget, Jørgen Carlsen.
Arrangementet gennemføres med særlig
støtte fra Kulturministeriet og Folketingets
Genforeningspulje.
ARS NOVA Copenhagen blev grundlagt i
1979 og regnes af mange for at være landets
bedste vokalensemble. Ensemblets chefdi
rigent og kunstneriske leder siden 2003 er

den anerkendte engelske dirigent Paul Hillier.
Ensemblet har specialiseret sig i fortolknin
gen af renæssancens polyfone kormusik og
ny vokalmusik, der udføres med præcision
og nerve og med en sound, som vækker
opmærksomhed overalt i verden – og har
igennem årene turneret i mere end 35 lande.
Med en årlig koncertsæson i København
og Århus, adskillige koncerter i det øvrige
Danmark og tilbagevendende turnéer verden
over, er gruppen i dag mere efterspurgt end
nogensinde. I 2019 besøgte ARS NOVA
Copenhagen blandt andet Orkney øerne,
Finland, Holland, Spanien, Tyskland og Italien.
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Generalforsamling

HADBJERG BORGERFORENING
Tirsdag d. 22. juni 2021 kl. 19.00

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af Dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fremlæggelse af budget for indeværende år, fastsæt
telse af kontingent
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Kristine Jensen og Poul Kragh (formand)
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg:
Ulrik Kristensen og 1 ny suppleant
Valg af 1 repræsentant til Favrskov Landsbyråd
På valg:
Henrik Møller Nielsen
Valg af 1 suppleant til Favrskov Landsbyråd
På valg:
1 ny suppleant
Valg af 1 revisor
På valg:
Irma Katholm
Valg af 1 revisorsuppleant
På valg
Ole Petersen
Behandling af indkommende forslag
Evt.

Forslag skal være formand Poul Kragh, Glentevej 18, i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Og iflg. regeringens genåbningsplan
er der krav om coronapas, og et
forsamlingsloft på 100 personer fra
d. 11. juni.
Forholdsregler med mund
bind, afstand og håndhygiejne
overholdes efter gældende
retningslinjer.
Af hensyn til besty
relsens forberedelse af
lokalerne, vil der være tilmel
ding forud; enten på mail
hadbjergborgerforening@gmail.com
eller til formand Poul Kragh på
mobil 22 91 66 33.
Bestyrelsen
Hadbjerg Borgerforening

Foto af
Mikael Blomkvist
fra Pexels

DGI/HØST IF

FODBOLDSKOLE I HADBJERG
Uge 26, den 28. juni – 2. juli
Sidste chance! Tilmeld dig nu, så vi kan nå at få dit spillersæt klar til opstarten.
Tilmelding på DGI’s hjemmeside: www.dgi.dk/arrangementer. Søg
efter HØST IF og fodboldskoletilmelding vil poppe op.
Der er nu 71 tilmeldte.
Vi håber, at det er muligt at gennemføre fodboldskolen til den tid.

DGI/HØST IF Fodboldskole 2018
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VALGberedning

GYMNASTIK I RESTEN
AF SÆSON 2020/2021
restriktionerne – så vi ikke
Så fik vi lov at starte op
bliver lukket eller foreningen
igen – dejligt. Og hvor har
samt evt. personer får bøde.
vi savnet jer – gymnastikti
Dvs. alle voksne – instruk
men – undervisningen – alle
tører, udøvere og forældre
jer glade gymnaster – både
store og små. Så det er rigtig – skal bære mundbind, både
godt, at vi kan få lov at træne når man ankommer og går.
sammen igen inden sommer Instruktører og udøvere må
ferien starter.
tage det af under trænin
Alle hold er i gang efter
gen. Husk også at afspritte
at vi fik lov at mødes 25
hænder. Der står sprit
personer udenfor– dog
standere ved hver indgang.
holder Friske bedster & older Når der er træning, må der
sommerferie, de har hver
kun være 25 personer i alt
mandag gået mange km. Så
og med afstand. Dvs. at
vi har gået i kulde, sol og lidt alle personer som ikke er
regn. Zumba har trænet ude
udøvende, skal gå udenfor –
og forsøgt at få og holde
vente i bilen el.lign. Dette er
varmen – foråret har været
vigtigt – da der kan fore
koldt – men mødes, det
komme stikprøvekontrol.
skulle de. Så godt gået og
Alle udøvende fra 18 år skal
danset! Alle børneholdene
fremvise negativ test, der er
er også i gang. Det er dejligt
max 72 timer (OG den må
at se, der er gang i HØSTikke udløbe 5 minutter efter
ankomst til træningen) eller
Hallen igen.
coronapas med vaccination,
Men…
eller at man har været smittet
Vi bliver nødt til at hjælpe
med corona. Instruktører er
hinanden med at overholde

undtaget disse regler – dog
vil jeg opfordre instruktører
til også bliver testet ugentlig.
Kære alle – hjælp os alle
sammen og hinanden med at

overholde restriktionerne, så
vi fortsat har lov til at være
i

HØST-Hallen og træne

gymnastik.

(Faktisk gælder dette
for alle idrætsudøvere i
foreningsregi).

Næste sæson vil blive
annonceret i juli-augustudga
ven af HØST, og vi glæder
os til at få en hel sæson uden
afbrydelser pga. virusser.

Vi leder stadig efter to frivillige
Byforeningens bestyrelse har
vedtaget, at der skal prøves
et nyt projekt. Projektet er at
have en ”valgberedning”, som
forbereder kandidater til valg
ved den årlige generalforsam
ling i byforeningen.
En valgberedning består
af to neutrale medlemmer
fra Ødum eller omegn, som
i løbet af året inden næste
generalforsamling vil finde

mulige kandidater med inte
resse for bestyrelsesarbejde.
Disse to neutrale medlem
mer skal normalt vælges en
gang om året på general
forsamlingerne. Da vi ikke
gjorde det til sidste general
forsamling, søger vi lige nu to
frivillige medlemmer, som vil
være interesseret i at prøve
i den korte periode frem til
næste generalforsamling ca. i

september 2021 (hvis restrik
tionerne tillader det).
For mere information om
valgberedning, eller hvis
du har lyst til at melde dig
som frivillig, så kontakt Lisa
kulldorf@gmail.com.
I kan også læse om det på
www.oedum-by.dk.
Bestyrelsen
Byforeningen for Ødum og Omegn

KÆRE BEBOERE I ØDUM OG OMEGN
Efter meget overvejelse, har jeg set mig nødt
til at træde ud af byforeningens bestyrelse
Jeg blev valgt ind i bestyrelsen ved general
forsamlingen i august 2020, hvor jeg senere
blev konstitueret som formand. Jeg ønskede
at være med i bestyrelsen, fordi jeg ville være
med til at gøre en positiv forskel for bebo
erne i Ødum og omegn. Det føler jeg ikke at
jeg helt kan leve op til nu.
Min situation var en anden dengang, end
det den er i dag. Jeg var imellem jobs med
meget ekstra tid til rådighed, og var uden den
prolaps jeg har i dag.
Det var en svær beslutning, men det er den
beslutning som er rigtig for mig.
Jeg håber nogle af de nye initiativer allige
vel vil komme på banen, som SøndagsCafé
og Marked.
Tak for samarbejdet.
Elisabeth S. Lundholm

Modelfoto af
Wendy Wei fra Pexels
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HØST-HALLEN

UDVIDELSE

Status og information fra projektgruppen
Så skulle byggetilladelsen være ”lige om hjør
net” skrev vi i sidste nummer. Det er stadig
gældende. Der er ikke hastværk fra kommu
nens side kan man vel sige.
Men uanset så er der nu sendt udbuds
materiale til de tre udvalgte byggefirmaer.
Herefter er der en spørgerunde, hvor de tre
udbydere kan stille spørgsmål – hvorefter der
er en egentlig licitation blandt de tre udvalgte.
Det går fremad med fondsansøgningerne.
Realdaniakampagnen Underværker skrev vi
om sidst. Tidligere har vi fået tilsagn fra ELRO
Fonden og i denne uge fik vi svar fra Norlys
Vækstpulje med et tilsagn om kr. 150.000.
Vi håber på flere bidrag fra de fonde vi
ansøgninger
ude ved.
Med en
Favrskov Kommune
byggetilla
Budget 2018
delse nu og
A-608ny Udvidelse af
licitations
Aktivitetsareal i HØST-Hallen
processen i
Der afsættes 740.000 kr. til
gang, håber
udvidelse af servicefaciliteterne
vi stadig at
i HØST-Hallen i 2019. Den
kunne nå
samlede anlægssum og afledt
en indvi
drift vurderes i forbindelse med
budget 2019-2022. I den forbinelse i 2021.
HØST IF Fodbold

OPSTART AF BØRNEHOLD 4½-6 ÅR –

I de seneste numre af HØST
har vi agiteret for at få gang i
disse årgange.
Nu er vi efter en måned
godt i gang med succes. Der
har været 17 forskellige børn.
Og der er plads til flere.
Tre af vores U13 Piger er
trænere – Silje May, Tilde og
Cecilie. Tak for at I træder til
og tager opgave. Det er

SUCCES!

vi meget glade for og kan
konstatere, at det er børn og
forældre også.
Der trænes hver torsdag kl.
16.30-17.30.
Har du en dreng/pige i
aldersgruppen 4½-6 år, så
mød gerne op en torsdag
Lars Olsen
kl. 16.30.
Fodboldformand HØST IF
Kontakt:
Tlf. 23 81 01 21 (SMS eller ring
gerne)
Mail lars.knud@godmail.dk

delse skal der tages stilling til
finansieringsmodellen, herunder
HØST IF’s medfinansiering og
et eventuelt lån med tilhørende
kommunegaranti.

PENSIONIST‑
HJÆLPERE
Vi har sørget for at net og
hjul er i orden på målene nu
hvor der er gang i alle baner. Desuden har
vi monteret nye koste på vores riste ved
støvlevasken.

Efter veludført arbejde har vi tid til snak og
en kop kaffe i klublokalet – selvfølgelig efter
forskrifterne for restriktionerne omkring
forsamlingsforbud etc. – så kom bar’ du!
På forhånd tak.
HØST IF
pensionisthjælpere

Ny opdatering i kommende
numre af HØST

Lars Olsen
Kontaktperson i projektgruppen
Tlf. 23 81 01 21
Mail lars.knud@godmail.dk

Lars Olsen
Kontaktperson
HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

Opgaver som små reparationer,
oprydning i boldrum, container, skabe, klublokale, i hallen
og udenomsarealerne – ja alt
hvad man nu kan tænke sig for
at få det hele til at se godt ud
udføres af
• Bent Engdal Nielsen
• Doris Nielsen
• Henning Sandfeldt Hansen,
• Vagn Salling Poulsen
• og Lars Olsen
Men der er plads til flere,
så kig forbi torsdage kl. 9.30.
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INDSKRIVNING TIL

KONFIRMANDUNDERVISNING 2021/22
OG

KONFIRMATION 2022
Det er nu muligt for alle kommende 7. klasses‑elever på
Hadbjerg Skole at tilmelde sig konfirmandundervisning
i Ødum Præstegård og konfirmation 2022
i Ødum Kirke og Hadbjerg Kirke.
som ønsker konfirmation i
Indskrivningsseddel er på
en af sognekirkerne efter at
næste side, og fra 1. maj på
have fulgt undervisning hos
skole-AULA.
Er der elever, der ikke går på en anden præst, kan man
rette henvendelse til mig på
Hadbjerg Skole, men som
tlf. 40 88 96 00 eller mail
ønsker at følge undervisnin
gen i Ødum Præstegård eller mekr@km.dk.
Mette Krabbe

MENIGHEDSRÅDET
I Ødum-Hadbjerg menighedsråd arbejdede
vi i foråret 2020 på at lave en kirkeprofil
Det resulterede i folderen, som du ser på de
næste sider.
Formål, visioner og pejlemærker danner
baggrund for menighedsrådsarbejdet og
vores engagement og aktiviteter i kirker
og sogne.
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Tegning: Per Tjørnild
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HØST IF Motion

STAVGANG
Kære alle HØST folk
Foråret og det lidt varmere vejr lader vente
på sig – men de lyse tider er der, i hvert fald
hvad dagens længde angår. Og nu må vi
samles flere.
Så du er meget velkommen til at gå med for
at prøve et par gange.
Vagn Salling Poulsen
tlf. 23 25 19 89

BORDTENNIS

Så er der gang i den igen for Bordtennis
Ungdom – samt Bordtennis Senior (med
coronapas). Dejligt igen at kunne dyrke
sin idræt.
Se opdateringer på Facebookgruppen.

HØST IF LØB

VOLLEYBALL

Vil du løbe med?
Har du svært ved at få løbeskoene på og
komme ud ad døren?
Nogle gange skal der lidt motivation til
komme ud på løbeturen – måske har du også
lyst til at dele løbeturen med andre – har du
først en aftale kommer du også afsted.
Så mød op og vær med…
Der er mulighed for at være med på netop
det niveau som du ønsker. En hyggetur med
snak og motion, en lang tur med flot natur
og trætte ben eller en kort hurtig tur med
højt tempo.

HØST IF volleyball startede igen d. 6. maj 2021

Claus Glavind
Kontakt for nye løbere
Mail claus@glavind.net
Tlf. 71 78 02 30

Badmintonsæsonen går på hæld. Men ellers
er det nu muligt at spille badminton frem til
sommerferie start.
Spørgsmål til

Træningstiderne er uændrede
Begynder/let øvede
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00
Øvede
Tirsdag kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00

Peter Thybo Christensen
Tlf. 50 74 73 15
Mail ptc@aabnet.dk

Fællesløb i HØST IF løb
For tiden er der fast ugentlig fællestur.
Søndag kl. 9.00 fra HØST-Hallen
I Facebook-gruppen HØST IF Løb kan der
aftales løbeture på andre tidspunkter.
Det er gratis at deltage.

BADMINTON

Torsdage kl. 20.00 til 22.00
Fra 6. maj var det muligt for personer over 18
år igen dyrke indendørs idræt med forbehold
der hele tiden justeres.
Har du lyst til at være med, er du meget
velkommen til at møde op og spille med –
det er uden forpligtigelser at spille med nogle
gange, for at se om det er noget for dig. Du
behøver ikke at være tidligere elitespiller for
at være med, da vi alle sammen er meget
forskellige i niveau. Det er dog en fordel for
både dig og spillet, at du har stiftet bekendt
skab med volley før, herunder at du har
rimeligt styr på bl.a. grund slagene.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
henvende dig til:
Emil Bjørn
tlf. 40 14 37 66
Mail emil_oedum_bjoern@hotmail.com
HØST IF
Claus Glavind

JU JITSU

Ju Jitsu er startet op igen med restriktioner.
Træningstiderne er uændrede
Børnetræning
Tirsdage kl. 17.00-17.45
Voksne og ungdom
Tirsdage kl. 18:00-19.00 og torsdage kl. 20.00-21.15.
Sted
HØST-Hallen, Mejsevej 1, Hadbjerg
Yderligere information og kontakt
www.facebook.com/hadbjergjujitsu/

Thomas Langton

Claus Glavind
HØST IF
Tlf. 71 78 02 30
Mail claus@glavind.net

FLOORBALL

Faste træningstider er mandage kl. 20-22.

Indendørs floorball
Vi håber at floorball med de kommende
genåbninger for indendørs idræt for perso
ner over 18 år, med stor sandsynlighed kan
komme i gang efter 21. maj. Der opdateres
via Facebook-gruppen HØST Floorball
Udendørs floorball på multibanen
Der spilles indtil videre mandage kl. 19.00 –
tilmelding via Facebook.
For både indendørs og udendørs Floorball
informeres der løbende i Facebook grup
pen HØST Floorball. Og ellers her i næste
nummer af HØST.
Lars Olsen
Kontaktperson Floorball
Tlf. 23 81 01 21

Læs om

KROLF

Så er tiderne blevet lidt mere gunstige for
udendørs sportsaktiviteter, og smittetallene
er i skrivende stund ikke eksploderet på trods
af åbningerne.
Derfor spiller vi igen krolf alle på en gang,
kl. 13 mandag og fredag.
Vi holder afstand og så videre, men må
desværre vente med det store fælles kaffe
bord til tiderne, forhåbentlig snart, tillader
sådanne aktiviteter.
Vi håber, vi alle må få en god sommer helt
uden anløb til en tredje coronabølge.
Vagn Salling Poulsen
Kontaktperson
Tlf. 23 25 19 89
Alice Madsen
Kontaktperson
Tlf. 28 52 34 68

GYMNASTIK på side 10
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HØST IF

NVUI/HØST IF seniorklubsamarbejde

FODBOLD

VH FODBOLD

Ungdomsafdelingen
Børne- & Ungdomshold
Udendørs træning nu mulig
med restriktioner
Her medio maj er vi halvvejs igennem forårs
turneringen for ungdomsholdene. Der er sket
en ombrydning til nye puljer – så man får
jævnbyrdige modstandere. Banerne er ved
at være helt grønne ovenpå et først koldt og
derefter meget vådt forår, så der trænes og
spilles på fuld styrke.
Fra og med 21. maj må der så være 100
personer til stede ved træning og kampe –
alle inkluderet. Så alle kan komme og kigge
når de har lyst.
Træningstiderne kan ses i quickguiden på
side 24, og alle hold er informeret om hvornår
der trænes.
Turnering
Alle hold er tilmeldt DBU’s turnering 5-8-11.
mands DR og PI. Alle kampe afvikles som
enkeltkampe – altså ingen stævner med
mange hold. Spillertiderne er typisk 2 x 30
minutter eller mindre. Som nævnt er der
medio maj foretaget en ombrydning til nye
mere jævnbyrdige puljer.
Banerne er klargjort af OK Nygaard
suppleret af os i HØST IF. Og i betragtning af
hvordan baneplejen ser ud andre steder, skal
vi være godt tilfredse her i Hadbjerg.
Fortsat god forårssæson til alle
Lars Olsen
Fodboldformand HØST IF
Tlf. 23 81 01 21

OB 40

Serie 4

Serie 6

Turneringen for OB 40-holdet kører fra
august til juni. Der er i foråret spillet syv
kampe med 2 vundne og 5 nederlag til følge.
Turneringen fortsætter med kampe hver
onsdag frem til medio juni.
Spørgsmål og andre henvendelser vedrø
rende OB 40-holdet kan stilles til

Desværre har to af holdene, FC Sabur og
Romalt, trukket sig, så der nu kun er seks
hold tilbage i puljen. Altså ingen nedrykkere.
Serie 4 er kommet OK fra start – har tabt 1
kamp og vundet 4. Desværre var nederlaget
til HOG, som ligger nummer et lige nu. Men
en sejr i returopgøret vil bringe VH Fodbold
tilbage i oprykningsspillet.
Lokalopgøret mod Hadsten endte 2-2 efter
en meget lige kamp. Der blev gået til den i
hele kampen. Et rigtigt lokalopgør med de
75 personer, der måtte være til stede ved
kampen.
Hadsten SK havde dog overset at de havde
to ulovlige spillere med, og de valgte så
selv at indberette dette. Så VH Fodbold står
derfor noteret som vinder af kampen med
3-0. Ærgerligt for Hadsten SK – men sådan er
reglerne nu engang.

Serie 6-puljen i foråret er færdigspillet, og der
er foretaget ombrydning. VH Fodbold fik et
point med over i oprykningspuljen som består
af Skødstrup IF, Grundfør UI, Fjellerup IF,
Hornslet IF, IF Midtdjurs og VH Fodbold.
Den første kamp er spillet – den vandt VH
Fodbold med 7-0. Fint at vi også her kan
spille med om oprykningen.

Jacob Andersen
Holdleder
Tlf. 27 12 55 24
Mail andersenjacob1980@gmail.com

Randers FC Klubfælleskabet
Fribilletter til Randers FC-hjemmekampe
i Superligaen er fortsat i bero pga.
coronarestriktioner.

Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21

Serie 4-holdet er i år også tilmeldt
pokalturneringen Sydbankpokalen
Her mødte vi i første runde Mørke IF, som
også spiller Serie 4 – vi vandt 2-0. Herefter
var det Klejtrup fra Serie 3, der gæstede
Hadbjerg Stadion. VH Fodbold vandt denne
kamp 4-0. Næste runder var vi oversid
der. Lodtrækningen magede det således at
vi derefter skulle møde Jyllandsserie 2 fra
Helsted IK, som ligger på andenpladsen i
deres pulje i Jyllandsserien
Kampen blev spillet den 18. maj på en fin
bane i Voldum. Her fik Serie 4 ”kærligheden
at føle”. 4-0 til Helsted, efter en rigtig fin
indsats af VH Fodbold. Faktisk spillede vi lige
op med dem i selve spillet – men de var mere
skarpe i selve målfeltet. En lærerig kamp, som
viser at man skal være 100 % koncentreret
hele tiden. Pokaleventyret er slut, men endte
trods alt lykkeligt.
Både Serie 4 og Serie 6 træner tirsdage og torsdage under
ledelse af Joen Loesner. Der har typisk været omkring
20 spillere til træningerne, og det er også det der giver
udslag i de gode resultater til begge seniorhold.

VH Fodbold
VH Fodbold er et klubsamarbejde
mellem HØST IF og NVUI på
seniorplan (ikke OB).
Hjemmekampe spilles på skift i
Hadbjerg og Voldum.
Træningen foregår også på
skift i Voldum og Hadbjerg.
Træningstider kan ses i quickguiden på næste side.
Puljer
Serie 4: AH2012, Dronningborg B,
FC Sabur, Romalt, Hadsten SK (2),
Kristrup Boldklub (3),
HOG Hinnerup, VH Fodbold
Serie 6: Skødstrup IF, Grundfør UI,
Fjellerup IF, Hornslet IF,
IF Midtdjurs, VH Fodbold
Joen Loesner
Træner
Lars Olsen
HØST IF – VH Fodbold ansvarlig
Tlf. 23 81 01 21
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Aktiviteter



til aktiviteter og kontaktpersoner

Hvor intet andet er nævnt, foregår aktiviteten i eller starter fra HØST-Hallen
.

Badminton
HØST IF
Kontaktperson
Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, claus@glavind.net
Banko
Hadbjerg Forsamlingshus
			
Onsdag kl. 19.30 i Hadbjerg Forsamlingshus
Bordtennis
HØST IF
Kontaktperson
Peter Thybo Christensen, tlf. 50 74 73 15, ptc@aabnet.dk
Begynder/let øvede		
Tirsdag kl. 18.00-19.15 og torsdag kl. 18.00-19.00
Øvede			
Tirsdag kl. 19.00-20.15 og torsdag kl. 19.00-20.00
Fodbold
HØST IF
Fodboldformand Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21, lars.knud@godmail.dk
Kampfordeler
Bent Engdal Nielsen, tlf. 22 25 01 74
Ungdomskoordinator Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41
U7/U8 drenge+piger, udendørs torsdag kl. 16.30-17.30
Træner Nikolaj Hald, tlf. 20 63 74 95
			
Træner Allan Hvidbjerg, tlf. 20 94 77 01
U9/U10 drenge+piger, udendørs mandag kl. 17.00-18.00 Træner Henrik Frydensberg Hvass, tlf. 42 22 48 44
udendørs onsdag kl. 17.00-18.00
Træner Søren Kop Fogsgaard, tlf. 26 87 52 40
U11 piger
udendørs mandag kl. 17.00-18.00
Træner Heidi Knudsen, tlf. 28 74 75 22
udendørs onsdag kl. 17.00-18.00
Træner Ruben Høgh, tlf. 51 74 20 50
			
Holdleder Bonnie Kristensen, tlf. 22 27 83 31
U11 drenge
udendørs mandag kl. 17.00-18.00
Træner Allan Nielsen, tlf. 23 31 01 33
udendørs onsdag kl. 17.00-18.00
U12 drenge
udendørs tirsdag kl. 16.30-18.00
Træner Juan Martin de Elizalde, tlf. 28 11 86 12
udendørs torsdag kl. 16.30-18.00
Træner Cathrine Westergaard Nielsen, tlf. 20 96 03 14
			
Standby træner Jesper Søndermark Jepsen, tlf. 60 59 30 13
			
Holdleder Lars Olsen, tlf. 23 81 01 21
U13 drenge
udendørs tirsdag kl. 16.30-18.00
Træner Søren Søndergaard, tlf. 27 21 31 97
udendørs torsdag kl. 16.30-18.00
Træner Marc Steensgaard, tlf. 29 24 77 31
			
Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16
			
Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
U13/U14 piger
udendørs tirsdag kl. 17.45-19.00
Træner Sune Lauritsen, tlf. 41 29 92 99
udendørs torsdag kl. 17.45-19.00
Træner Arne Lundfold Bjerring, tlf. 26 71 44 00
			
Træner Jesper Thomsen, tlf. 22 99 89 29
			
Træner Thomas Jørgensen, tlf. 40 63 57 37
			
Holdleder Trine G. Lauritsen, tlf. 40 62 10 05
U14 drenge
udendørs tirsdag kl. 16.30-18.30
Træner Thomas Fangaard, tlf. 30 29 39 23
udendørs torsdag kl. 16.30-18.30
Træner Morten Hjeds, tlf. 30 78 13 34
			
Holdleder Christina K. Dose, tlf. 41 89 30 16
			
Holdleder Rikke Juul Særmark, tlf. 51 22 09 73
Oldboys
ingen træning, kampdag onsdag
Holdleder Jakob Andersen, tlf. 27 12 55 24
Fodbold
VH Fodbold
Herre senior
udendørs tirsdag kl. 19.00-21.00
Træner Joen Loesner, tlf. 22 33 69 91
udendørs torsdag kl. 19.00-21.00
Holdleder Serie 4 Kurt Svejstrup, tlf. 29 93 00 58
Hadbjerg lige uger, Voldum ulige uger Holdleder Serie 6 Rasmus Knage Thomsen, tlf. 21 84 16 41

Gymnastik
HØST IF
Formand
Gunvor Bakkegaard, tlf. 22 22 23 85, gunvor@oedumdamgaard.dk
Leg & bevægelse 0 -2 år		
Torsdag kl. 17.00-18.00 i hal A
			
Instruktør: Gunvor Bakkegaard
Krudtuglerne piger og drenge 3-4 år med far/mor
Mandag kl. 17.00-18.00 i hal B
			
Instruktør: Blia Solgaard
Spillopperne piger og drenge 5 år-0. klasse
Mandag kl. 17.00-18.00 i hal A
			
Instruktør: Henning Espersen & Vicky Espersen
Micro springere piger og drenge 1.-2. klasse
Onsdag kl. 17.00-18.15 i hal B
			
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Mini springere piger og drenge 3.-4. klasse
Torsdag kl. 17.00-18.30 i hal B
			
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Store springere piger og drenge fra 5. klasse
Onsdag kl. 18.30-20.00 i hal B
			
Instruktør: Steffen Espersen & Henning Espersen m.fl.
Crossgym m/k 16 +		
Tirsdag kl. 20.15-21.30 i hal A
			Instruktør: Thejs Jakobsen
Zumba m/k 16 +			
Mandag kl. 18.45-20.00 og torsdag kl. 19.00-20.00
			
Instruktør: Louise Rasmussen
Rytmekrukker 18 +		
Tirsdag kl. 19.15-20.45 i hal B
			
Instruktør: Gunvor Bakkegaard & Benedicte S. Larsen
Pilates m/k 18 + i Selling Forsamlingshus
Tirsdag kl. 19.00-20.30
			
Instruktør: Sabine Mogensen
Friske bedster & older 60 +		
Sommerferie
			
Instruktør: Gunvor Bakkegaard
Ju Jitsu
HØST IF
Kontaktperson
Thomas Langton, tlf. 41 11 15 85, hadbjerg.jujitsu@gmail.com, jujitsu.langton.dk
Børn 6-11 år – Tigerholdet		
Tirsdag kl. 17.00-17.45
Voksne og teenagere		
Tirsdag kl. 18.00-19.00 og torsdag kl. 20.00-21.15
Krolf
HØST IF
Kontaktperson
Vagn Salling Poulsen, tlf. 23 25 19 89 og Alice Madsen,tlf. 28 52 34 68
			
Mandag kl. 13.00 og fredag kl. 13.00
Løb
HØST IF
Kontaktperson
Claus Glavind, tlf. 71 78 02 30, claus@glavind.net
			
Tirsdag kl. 19.30, torsdag kl. 17.00 og søndag kl. 9.00
Stavgang (Nordic Walking)
HØST IF
Kontaktperson
Vagn Salling Poulsen, tlf. 23 25 19 89, vsphadbjerg@gmail.com
			
Torsdag kl. 19.00
Volleyball
HØST IF
Kontaktperson
Emil Bjørn, Tlf. 40 14 37 66, emil_oedum_bjoern@hotmail.com
Voksne mixhold			
Torsdage kl. 20.00-22.00
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Mit møde med de gode
folk i Tobæk Mølle

S

om tidligere Ødum
borger (1979-2013)
er det en fornøjelse at
læse Martin Møllers beretnin
ger og fortællinger i HØST.
Altid fulde af gedigen viden
om en svunden tid og ofte
med en særlig underspillet
humor. Jeg vil derfor gerne
kvittere med lidt erindrings
stof fra mine første år som
præst i det, der dengang hed
Ødum-Hadbjerg pastorat.
Da jeg kom til Ødum,
kendte jeg af gode grunde
ikke noget til befolkningen,
men hjælpsomme folk såsom
Jenny Pedersen, som i min tid
fejrede 60-års jubilæum som
organist, hjalp til med at lære
folk at kende. Efter en af de
første gudstjenester i Ødum
Kirke i vinteren 1979 sagde
Jenny til mig, ”at du skulle
nu tage ned til Tobæk Mølle
og besøge Laurits og Astrid.
Det er gode folk”. Som sagt,
så gjort. Det blev mit første
husbesøg i sognet og som
sådan aldrig glemt.
Da jeg havde banket på
fordøren nogle gange (senere
brugte jeg altid bagdøren)
kom den gamle møller, Laurits
Møller, endelig frem. Vi havde
hilst på hinanden efter en
gudstjeneste, så nærmere
præsentation var overflø
dig. Dog var Laurits noget
ubekvem ved mit uanmeldte
besøg, da det viste sig, at han

var alene hjemme og ikke var
hjemmevant med at beværte
gæster. Det var hustruen
Astrids afdeling, men hun var
ude i et ærinde. Jeg blev dog
budt indenfor i stuen, og da vi
havde siddet lidt og småsnak
ket (Laurits i møllen var en
mand af få ord) kom Laurits i
tanker om, at han dog hellere
måtte byde den nye præst et
eller andet.
”Vil du have en sodavand
eller måske en øl”? Inden
jeg svarede, nåede jeg lige
at tænke, at hvis jeg svarede
”sodavand”, så ville det rygtes
i sognet, at den nye præst
ikke drak øl, og så kunne jeg
ellers fremover tage til takke
med sodavand, når jeg kom
rundt. Så jeg svarede ”Ja
Tak” til en øl. ”Åh, det var da
godt”, svarede Laurits. ”Jeg
er heller ikke sikker på, at vi
har sodavand”. Så Laurits gik
i køkkenet efter øl. Snakken
fortsatte, nu lidt mere
afslappet, og ikke længe
efter kom Astrid hjem. Astrid
var en kende ærgerlig over,
at hun ikke havde været
hjemme, da den nye præst
aflagde husbesøg i Møllen,
men straks trådte hun ind i
husmoderrollen, og så blev
der brygget kaffe og stillet
hjemmebag frem, og efter
et par timer med en god
snak (Astrid var noget mere
talende) trillede jeg hjemad

Af Ole Juul

igen på cykel og lovede mig
selv, at det ikke var sidste
gang, jeg besøgte de gode
folk i Tobæk Mølle.
Næste gang jeg kom, var
Laurits’ søster, faster Anna,
også hjemme. Hun boede hos
sin bror og svigerinde som en
naturlig del af familien. Det
var først efter nogen tid, at
jeg bemærkede, at Anna var
blind, så husvant hun bevæ
gede sig mellem møblerne.
Også det blev et godt møde
med et menneske, som jeg
lærte at kende. Anna kom
nogle år senere på plejehjem i
Hadsten. Her var hun, da det
gamle plejehjem på Hovvej
brændte, men heldigvis
blev hun – skønt med stort
besvær, da hun på sine gamle
dage var bundet til en seng
– reddet ud af bygningen og
blev anbragt midlertidigt
på Østervang Skolen, som
sørgede for brugbare lokaler
til de mange nødstedte
plejehjemsbeboere.
Men tilbage til Tobæk
Mølle, hvor jeg gennem
mange år kom jævnligt.
Når man i forbindelse med
fødselsdage eller andre
mærkedage blev budt til
frokost, skulle man ikke have
spist hjemmefra. Det var
få, der som Astrid i Møllen
kunne rette et frokostbord
an, og man skulle have god
tid, hvis man skulle igennem

Laurits og Astrid. Billedet er fra 70'erne.

de mange retter. Hun havde
sit at gøre og nød det. Det
samme gjorde Laurits ved
sin faste plads ved bord
enden. I Møllen var der en
helt klar rollefordeling, og
ingen var i tvivl on, hvem der
gjorde hvad.
Som jeg lærte de to at
kende, lærte jeg også deres
sønner, Martin og Jørgen, at
kende og deres familier. De
to sønner slægtede de gamle
på, Martin talende og jovial
som sin mor, Jørgen en besin
dig mand af få ord som sin
far. Herigennem lærte jeg så
også børnebørnene at kende
(Rikke og Jeppe, Susanne
og Heidi), alle med en stærk
fornemmelse af det at høre
til i en familie og slægt.
Igennem årene blev det til en

del kirkelige handlinger for
familien fra Tobæk Mølle, dåb,
konfirmationer, bryllupper og
naturligt nok også begravel
ser. Hver eneste gang med
en tydelig fornemmelse af
et stærkt tilhørsforhold til
det gamle hus på Torvet,
som gennem årene dannede
ramme om de vigtigste begi
venheder i familien.
Mit møde med familien
i Tobæk Mølle udvidede
sig til også at gælde Laurits’
bror Niels Møller og Anna
på Aagård. (Aagård blev for
år tilbage revet ned, da der
skulle rejses store elmaster
på grunden). Astrid og Anna
overlevede deres mænd og
blev boende i Ødum. Hver
dag ringede de sammen for
at tale om løst og fast som et

tegn på en samhørighed de
to og familierne imellem.
Et kuriosum til historien
er, at der til aftægtshuset til
Tobæk Mølle, hvor Susanne
og Thomas i dag bor med
deres børn (Susanne er datter
af Jørgen og Rita. Hendes
søster, Heidi, bor sammen
med Christian og deres børn
i Møllen), i sin tid flyttede
et ungt par, Frode og Anna
Møller. Da der nu var tre
Anna’er tæt på hinanden, blev
den nytilflyttede kaldt Nøj
Anna (Nye Anna). Men det er
en helt anden historie.
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MEN STIGEN ER JO MALET!
Det sker, heldigvis ikke tit, at man kommer
forbi et hus der er brændt, som her på vej ud
i sommerlandet.

Her stod huset ikke til at redde.

Nu, efter at vi er flyttet fra Ødum til
”storbyen” (Randers) er det dagligt, at udryk
ningskøretøjer drøner forbi, og herimellem
også brandbiler.
Selv har jeg heldigvis ikke været involveret
i en brand, men har tilbage i tiden flere gange
været tilskuer til brand på Teglværket i Ødum,
og også på Højstrup i Røved og i Kirkely på
Ødum Torv, hvor der har været større brande.

Af Martin Møller

Også på Lucernemelsfabrikken på
Ågårdsvej var der ofte brand, den
nedbrændte totalt, vist nok i 60’erne.

Her er det Ødum Teglværk der står i lys lue i 80’erne.

Når alarmen lød, kunne man høre brand
stationens sirene gå i gang, for at hidkalde
brandmændene, lyden fra sirenen var så
høj, at den kunne høres i mit barndomshjem,
Tobæk Mølle.
Så kom brandbilen susende, herunder ser vi
Hadsten Andels Brandvæsens gamle brandbil
fra 1952, som kom forbi.

Brandbilen eksisterer stadigvæk og kan ses på Jysk
Brandmuseum i Silkeborg.

Gad vide om håndsprøjten så sådan ud.

Før brandbilen kom på banen var det de
gamle håndsprøjter, som stod i de såkaldte
sprøjtehuse i byerne.
I Ødum var jeg nabo til sprøjtehuset, som
var en del af Kommunekontoret (Ødum Torv
12), og har fået at vide, at sprøjtehuset også
var garage for kommunens kæmner. Huset
har dog stået tom, i den tid jeg kan huske, og
blev raget ned omkring år 2000.

Er der blandt læserne, nogen der har viden
om sprøjtehuse i Hadbjerg og Selling? Og
endnu vildere, hvis der også findes billeder,
så ville det være spændende at høre om det
her i HØST.

Omkring år 1900 og mange år frem var sprøjtehuset i
haven mellem skolen og tømreren (Ødumvej 27) som
ses her på billedet. Nu afdøde malermester Åge (Koch)
Bjerregård har fortalt, der var hul i døren, så man kunne
kikke ind til brandsprøjten.
Her Sprøjtehuset.
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Og nu, vi er ved brandbiler og sprøjtehuse,
kan man jo ikke lade være med at tænke
på den gamle monolog ”Brandvagten”, som
skuespiller Kai Holm kom i radioen med i
1961. Jo, nogen af os kan huske den endnu,
når den blev ønsket i ønskekoncerten, og til
jer der ”uheldigvis” ikke har hørt den, så kan
den høres på YouTube.
Herunder ser vi den gamle skuespiller Kai
Holm, han døde i 1985.

Det Historiske Hjørne

var da kedeligt. Hvor brænder det?” ”Det er
taget”, siger fru Sivertsen, ”Taget? Det var da
uheldigt, for stigen er lånt ud til brandmajo
rens kone, som bruger den til at tørre tøj på,
og den lille stige har fået et nyt trin, så den er
jo malet!”
Efter nogen tid lægger Fru Sivertsen røret
på, og brandfolkene bliver enige om, at de
ikke kan rykke ud uden stige, og kan lige så
godt føre ind i protokollen, at der har været
brand på Torvet, og at Sivertsens hus er
brændt. Telefonen ringer igen noget senere,
det er Fru Sivertsen der ringer og fortæller, at
nu er huset brændt helt ned. ”Det var da godt,
så er vi fri for at rette i protokollen.”

I min barndom, og frem til ca. 1963 hed det
Zonen i Hadsten, hvorefter det blev til FalckZonen, som det hed frem til 1977, hvor det
så blev til Falck.
På Zonens hjemmeside, er der billeder fra
den gamle brandstation, og man kan også
se, hvad Zonen havde af udrykninger tilbage
i tiden.
Her er lige til sidst et lille udpluk af de
mange, mange udrykninger: den 31. juli 1956
rykkede de ud til Lucernemelsfabrikken i
Ødum, da en 4-års dreng havde fået en 40
kg sæk over sig og brækket et ben, den 14.
august 1956, rykkede de ud til Selling, da der
var gået ild i en 18-årig tjenestepiges tøj, den
14. marts 1957 var der trafikuheld i Hadbjerg,
4 kvæstet + 1 dræbt, og den 19. december
1957 var en 7-års pige faldet og brækket sin
ankel i Hadbjerg.

Skuespiller Kai Holm

Her er lidt fra monologen: Telefonen ringer
på brandstationen, ”Det var da telefonen der
ringer, og nej, det kan da ikke passe, hvem
skulle ringe på den tid af døgnet.” Telefonen
ringer mange gange, inden den bliver taget
og en person siger, at det brænder på Torvet,
”Nej, det kan da ikke passe, der bor jo kun
Sivertsen og andre pæne folk.” Der bliver
spurgt hvem det er, og det er Fru Sivertsen
– ”Jamen goddag fru Sivertsen, hvordan går
det med gigten, jamen brænder det, det

Her er det Randers Brandvæsen ved branden på Hotel
Randers i 2015. Godt stigen ikke var nymalet.

Her er det Hadstens brandfolk, der holder øvelse med
deres stige langt tilbage i tiden, her foran Afholdshotellet,
nu Nordea.
Billedet er lånt på Lokalarkivet.

Da jeg var barn, og man i det fjerne
kunne høre udrykningshornene, var det
med at komme ind, det var ikke en lyd jeg
brød mig om.

Det gamle ”sprøjtehus” i Hadsten som nu er væk
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sponsorhjørnet

Praktisk information

ÅRETS SPONSORCHECK ER NETOP MODTAGET
– KR. 38.396,62
OK har været så venlig i disse svære coronatider at lægge 30 % oveni det indtjente beløb
Så tak for det til OK og tak til Søren og
Steffen, OK Ødum, for god opbakning og
støtte til vores lokale foreningsliv.
Tak til alle der har hjulpet enten ved at være
på tanken ved arrangementer og kampagner,
og ikke mindst tak til alle jer der benytter
et OK-kort, der støtter HØST IF. HØST IF er
meget taknemmelige for jeres støtte!

OK

OK Ødum er vores lokale indkøbsbutik i HØST-området, hvor vi kan
få det vi lige står og mangler. Fx kan
vi hente morgenbrød både hverdage
og weekender, og der er flere
muligheder for at få stillet sulten
med varme menuer, når vi ikke selv
vil stå ved kødgryderne. OK Plus i
Ødum er godt lokalt sted at handle
og en rigtig god samarbejdspartner
for HØST IF!

OK aftaler

HØST IF yderligere 5 øre pr. liter
tanket brændstof.
Tilmelding: Er du interesseret i
dette gode OK tilbud med støtte til
HØST IF, så download OK appen
til iOS eller Android, eller bestil et
OK-kort på HØST IF's hjemmeside
eller kontakt undertegnede.
I klublokalet i HØST-Hallen er
der brochurer etc. og det vil også
kunne ses på hjemmesiden,
Støt lokalsporten i HØST IF. Sidst
fik ungdomsarbejdet i HØST IF over
29.000 kr. i sponsorstøtte af OK.

Brændstof: Du støtter ungdomsarbejdet i HØST IF med 5 øre pr. liter, OK app
hver gang du tanker, når du har et
Det er nu muligt at downloade en
OK benzinkort eller OK-app, der er
app til Android og iOS, så man ikke
tilknyttet HØST IF.
skal bruge kort til betaling på tanken,
Elektricitet: Bestil elektricitet via
men betale via OK-app.
OK, så får HØST IF dobbelt op,
Det er vigtigt under opsætningen
altså 10 øre i tilskud pr. tanket liter
at angive den forening man vil støtte
brændstof.
– så husk at tilvælge HØST IF! Så vil
Mobilabonnement: For hvert
HØST IF stadig få 5 øre, 10 øre eller
abonnement tegnet ved OK får
mere pr. liter når I tanker. Man kan

MIT
Tilskud til HØST IF pr. liter
når jeg tanker:
OK Benzinkort
OK El
OK Mobil Lars
OK Mobil Bente
I alt

5 øre
5 øre
5 øre
5 øre
20 øre pr. liter

Jeg har ferie den 13.-16. maj og i uge 27-28-29.
I disse perioder henviser jeg til kirkekontoret
i Hadsten på tlf. 86 98 04 25 eller til mine
kolleger i Hadsten på tlf. 86 98 08 09.

PRÆSTER
i pastoratet

MK
Mette
Krabbe

En meget glad Lars Olsen, HØST IF, får sponsorchecken
på kr. 38.396,62 overragt af Søren, OK Ødum, og Peter
Christensen, OK konsulent.

Lars Olsen
Sponsorudvalget
Tlf. 23 81 01 21

FERIE OG FRIWEEKENDS

De aftaler jeg har på el og mobil
er gode aftaler på rimelige vilkår.
For mig er det vigtigste, at jeg kan
bidrage med 20 øre pr. liter til
HØST IF.
Det er blot et eksempel, som
andre med OK benzinkort, der vil
støtte HØST IF’s ungdomsarbejde,
også kan bruge.
Så ring til OK, tlf. 70 10 20 33,
og få din aftale opdateret med de

MHT

Mette Krabbe

Marie
Hedegaard
Thomsen

Om sponsorudvalget

HØST IF har til stadighed brug
for praktisk og økonomisk hjælp.
Derfor er det dejligt når virksomheder og private giver tilsagn om
at give en hånd.
Hører I om nogen der kan
være potentielle sponsorer, vil
vi godt lige have ”et vink” så
vi kan få fulgt op på dette i
sponsorudvalget.

også vælge MobilePay, men så er
der ingen støttekroner til HØST IF!
Hvis man bruger betalingskort i
automaten, er der ingen ændringer.
Kortholdere, der også har app,
kan anvende begge dele.
Lars Olsen
HØST IF Sponsorudvalg
Mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21

Kirkebil

Har man behov for taxa til kirke
eller arrangementer i præstegården og sognegården, ringer man
til Karins Taxi, tlf. 86 98 35 70.
Giv taxaselskabet besked
om, at turen skal faktureres til
menighedsrådet.

Sogn.dk

Præster og menighedsråds
kontaktoplysninger samt gudstjenesteliste kan findes på sogn.dk.
Til smartphone kan man gratis
hente appen ”Kirkekalenderen”,
som har de samme oplysninger.
Her kan man tilføje sine favoritkirker og nemt få et overblik over
de næste gudstjenester i vore
sogne.

tjenester du måtte have behov for.
Husk at sige at HØST IF sponsoraftale 558640 skal tilknyttes.
Så støtter du HØST IF yderligere.
Lars Olsen
OK sponsorudvalg
Mail Lars.knud@godmail.dk
Tlf. 23 81 01 21.

Hadbjerg Skole
På hadbjergskole.aula.dk kan du
læse alt om skolens aktiviteter,
meddelelser m.m. – samt logge
ind på Aula, hvor der gives information til de enkelte klasser.

Samtale med en præst

Præsterne står altid til rådighed
for en samtale. Det kan foregå
i hjemmet, i sognegården eller i
præstegården.
Man kan henvende sig, når
man har behov for at tale med
et andet menneske i fortrolighed. Præster har tavshedspligt,
hvilket betyder, at det, der bliver
en præst betroet, ikke fortælles
videre. Samtalen kan handle om
tro og tvivl, sorg og savn, ensomhed, svære valg i livet.
Man skal ikke være bange for
at ”tage præstens tid”, for det er
faktisk præstens arbejde at tage
ud og tale med folk, der har brug
for det.
Ring eller få en anden til det –
vi kommer gerne!

AMKH
Anne
Martiny
Kaas-Hansen

LTM
Lise
Thorbøll
Melchiorsen

RH
René
Høeg

AB
Anders
Bonde
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Her finder du

Her finder du

KALE
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Autoværksted
KP Erhvervsbiler ApS
21 71 15 77
AutoMester, service og skadescenter
www.kp-e.dk
Byvej 8a, Selling
kim.petersen@os.dk
Bach – Hadsten, service-, skade-, undervognscenter
Over Hadstenvej 22, Hadsten 40 20 47 09 / 86 98 28 09
www.bach-hadsten.dk
bachhadsten@privat.dk
Bank / sparekasse
Nordea, Hadsten
70 33 33 33
Østergade 21, Hadsten
www.nordea.dk
Sparekassen Kronjylland
86 98 28 11
Søndergade 8, Hadsten
hadsten@sparkron.dk
www.sparkron.dk
Bedemand
Kronjyllands Begravelsesforretning
86 98 39 00
Gunnar Lauritsen, Søndergade 7, Hadsten kronjyllands.dk
gl@kronjyllands.dk
Unik Begravelse
70 23 53 03
Mette-Marie Nikolajsen
info@unikbegravelse.dk
Vestergade 15, Hadsten
www.UnikBegravelse.dk
Benzin- og servicestationer
OK
86 98 92 66
Landevejen 203, Ødum
ok@ok.dk
www.ok.dk
Blikkenslager Se vvs
By- / borgerforening
Byforeningen for Ødum & Omegn
30 64 31 94
Elisabeth S. Lundholm
oedum-by.dk
Hadbjerg Borgerforening
hadbjergborgerforening.dk
hadbjergborgerforening@gmail.com
Poul Kragh
22 91 66 33
Selling Borger- & Grundejerforening
Steffen Espersen
28 68 40 38
Tåstrupvej 7
Steffen@komis.dk

Ejendomsmægler
danbolig Hadsten
Østergade 21, Hadsten
EDC Huset Hadsten & Hinnerup
Søndergade 3
8370 Hadsten
Elektriker
KE EL-Installation
Gunderuplundvej 2, Ødum

87 61 31 80
www.danbolig.dk
hadsten@danbolig.dk
86 98 36 00
837@edc.dk
www.edc.dk
86 98 95 11
ke-el@ke-el.dk
www.ke-el.dk

Entreprenør og kloakmester
Hadbjerg Mur og Beton
60 14 64 09
v/Aut. kloakmester Morten Eriksen
www.hmbaps.dk
Hadbjergvej 135, Hadbjerg
info@hmbaps.dk
Forsamlingshus
Hadbjerg Forsamlingshus
hadbjergborgerforening.dk
Udlejning: Kristine M. Jensen
20 73 87 49
Selling Forsamlingshus
www.8370.dk
Udlejning
21 86 11 12
Ødum Forsamlingshus odumforsamlingshus@gmail.com
Udlejning
30 64 31 94
Frisør
Byens Frisør
86 98 01 00
Søndergade 14, Hadsten bente@byensfrisoerhadsten.dk
www.byensfrisoerhadsten.dk
Galleri
Det lille Galleri
22 97 33 84
Per Tjørnild
detlillegalleri.oedum@gmail.com
Ødumvej 30, Ødum
www.det-lille-galleri.dk
Havearbejde
Favrskov Havepleje ApS
22 58 28 00
mail@favrskovhavepleje.dk
www.favrskovhavepleje.dk

NY

Hårde hvidevarer – service og reparation
Aktiv Hvidevareservice
70 10 10 05
ved Martin Simonsen
www.ahs.dk
Bavnehøjvej 115, Hadbjerg
Kirke
Kirkegårdsleder Emil Dalsgaard Larsen
23 81 87 17
nothinginline@gmail.com
Kirkekontor
86 98 04 25
Kirkevej 5, Hadsten
kirkekontoret@hadstensogne.dk
Kirkeværge John Langdahl
27 20 01 46
Gunderuplundvej 10, Astrup
john@langdahl.dk
Menighedsrådsformand Mia Ridtland Jensen51 86 55 03
Rødkælkevej 22, Hadbjerg
8147@sogn.dk
Sognepræst Mette Krabbe
86 98 90 65
Ødum Præstegård, Ødumvej 32
mekr@km.dk
Maler
H.A. Sørensen & Søn
86 91 45 40
Ved J.E. Sørensen, St.St.Blichersvej 9, Selling 21 68 39 19
mal@has-mal.dk
Murer
Murermester Kristian S. Hardam
23 27 00 55
Sellinghedevej 4
Kristian.hardam@mksh.dk
8370 Hadsten
www.mksh.dk
Porte og automatiske døre
Dansk Port Service
20 31 20 30
v/ Karsten Hjelmager
info@portservice.nu
Hadbjergvej 127, 8370 Hadsten
Skole
Hadbjerg Skole
hadbjergskole.skoleporten.dk
hsk@favrskov.dk
Kontorerne
89 64 48 00
Hadbjerg Skolefritidsordning
89 64 48 20

Sport og gymnastik
HØST IF
www.høstif.dk
Claus Glavind, formand
71 78 02 30
claus@glavind.net
Klublokalet
86 91 42 46
Trykkeri
Ecograf
70 25 77 88
kontakt@ecograf.dk
Y
N
ecograf.dk
Tømrer
Hadbjerg Tømrerfirma Mikkelsen & Søn
86 91 41 90
Baunehøjvej 160
info@hadbjergtomrerfirma.dk
www.hadbjergtomrerfirma.dk
ved Claus Mikkelsen
24 65 63 83
Tømrerfirmaet, Kurt Jensen
86 91 45 78
Ødumvej 6, Selling
40 21 49 50
www.tomrerfirmaetkj.dk
kj@kurtjensen.biz
Tømrermester Hans Peter Krogh
40 20 94 40
Ådalen 11, Selling
86 91 41 40
post@hanspeterkrogh.dk
Vandværk
Hadbjerg Vandværk I/S
25 56 35 86
v/Chris Heltborg Oxholm, Mejsevej 12 hadbjergvand.dk
hadbjergvand@hadbjergvand.dk
odumvandvaerk@outlook.dk
I/S Ødum Vandværk
Formand Anco Sangers
20 28 36 70
Kasserer Torben Holm Knudsen
20 93 41 37
Vvs og blikkenslager
Byens VVS-Hadsten ApS
70 25 08 86
Mågevej 20, Hadsten
www.vvs-byens.dk
info@bovas.dk
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HØST juli-august

HKH Prins Joachim
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MANDAG
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ONSDAG

Sankthansaften
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30
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ARS NOVA-koncert,
kl. 20.00

11. Gudstjeneste, kl. 11.00
18. Gudstjeneste, kl. 11.00
25. Gudstjeneste, kl. 11.00

29

22

15

Genforeningen 1920

Generalforsamling,
Hadbjerg, kl. 19.00

p

p Valdemarsdag

TIRSDAG

Sankthans

TORSDAG
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AUGUST

FREDAG
Grundlovsdag

1.
8.
14.
15.
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SØNDAG
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Gudstjeneste, kl. 9.30

Gudstjeneste,
kl. 11.00

Gudstjeneste,
kl. 11.00

Gudstjeneste, kl. 9.30

Gudstjeneste,
kl. 11.00

Arbejdsdag, kl. 10.00

Gudstjeneste, kl. 9.30
Gudstjeneste, kl. 9.30
Konfirmationer
Konfirmationer
Konfirmationer
Gudstjeneste, kl. 11.00
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